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Cene na!e precej 
volatilne.

Cene kovin v 2018 brez večjih sprememb

Cene svetovnih surovin bodo v 2019 skupaj zabeležile 
zmerno rast, energetske 1,3 % (v dolarjih), ne-ener-
getske pa 1 %. Cene kmetijskih proizvodov naj bi 
porasle za 1,6 %, cene kovin pa naj bi se znižale za 
0,2 %. Povprečne cene energetskih surovin zadnja 
dva meseca letos naraščajo. Oktobra so tako višje 
za 36,7 % (v USD) oz. za 39,9 % (v EUR) v primerjavi z 
oktobrom 2017. Nanje vpliva predvsem dvig cen na1e, 

ki je letos v začetku začetka oktobra dosegla vrh (nad 
85 USD/sodček) ter nato upadla nekaj nad 70 USD v 
začetku novembra. Cene ne-energetskih surovin so 
oktobra porasle po 5-mesečnem zniževanju. Te so 
oktobra tako medletno za 2,7 % (v USD) oz. za 0,4 % 
nižje (v EUR). Na padec so najbolj vplivale cene pijače, 
ki so glede na oktober lani nižje za 6,9 % (v USD), ter 
cene kovin, ki so nižje za 4,8 %. Pripravila: Analitika GZS

Cene energentov še ne bodo padle
Pred zimo lahko pričakujemo povečano povpraševanje in s tem višje cene 
energentov. Med njimi je večjim cenovnim spremembam v zadnjem času 
izpostavljen predvsem zemeljski plin.
Nina Šprohar

Upad domače proizvodnje je dvignil cene plina

Družba Geoplin svojim odjemalcem v Sloveniji zago-
tavlja cene zemeljskega plina, ki so vezane na borzne 
indekse z možnostjo zaklepanja cen za različne 
produkte, zato odjemalci, ki se odločijo za storitev 
zaklepanja cene, ne občutijo vpliva sprememb cen na 
borzah. »Sicer so cene zemeljskega plina na borzah v 
zadnjem letu precej volatilne predvsem zaradi večjih 
strukturnih sprememb na trgu – upadanja domače 
proizvodnje zemeljskega plina v EU, povečane odvi-
snosti od uvoza utekočinjenega zemeljskega plina, 
zaprtja največjega skladišča zemeljskega plina v 
Angliji, poleg tega pa tudi velikih cenovnih premikov 
na ostalih energetskih trgih (na1a, elektrika, premog) 
kot tudi na trgu emisijskih kuponov,« pravijo v družbi 
Geoplin in dodajo, da so nihanja letos res velika. 
»Recimo, 2. januarja 2018 je bila dnevna cena plina na 
avstrijskem vozlišču CEGH, ki je referenčna točka za 
določitev cene v Sloveniji, 19,175 evra na megavatno 
uro (EUR/MWh), 15. novembra 2018 20,250 EUR/MWh, 
v vmesnem obdobju pa je bila najvišja zaključna 
dnevna cena 77,000 EUR/MWh in najnižja 17,300 EUR/
MWh,« razložijo. Zaradi vstopa v koledarsko zimo 
lahko pričakujemo, da se bodo zaradi povečanega 
povpraševanja za namen ogrevanja cene zvišale.

Letošnje podražitve niso vplivale na porabnike 

energentov skupine GEN

Tanja Jarkovič iz skupine GEN energija pravi, da so 
pričakovanja glede gibanja cen električne energije 
zelo različna, zato je »izredno nehvaležno in neza-
nesljivo karkoli realno napovedovati«. Sedanja raven 
cen je za razliko od daljšega predhodnega obdobja 
zelo zahtevnih tržnih razmer, za energetski sistem 

tudi dolgoročno vzdržna in omogoča kakovostno 
vzdrževanje, obnavljanje in investicije za zanesljivo 
oskrbo z električno energijo tudi v prihodnosti. »Za 
skupino GEN velja, da letošnje podražitve energentov 
na svetovnih trgih niso imele učinka na cene elek-
trične energije za končne porabnike in se ti trendi niso 
vgradili v naše poslovanje,« še doda Jarkovičeva.

Za 20 odstotkov dražje kot lani

Sebastjan Roudi, direktor podjetja ECE, ocenjuje, 
da se »trenutne cene pasovne električne energije v 
Sloveniji gibljejo okrog 60 EUR/MWh, kar pomeni več 
kot 20-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem 
lani«. »Na preobrat vplivajo rast cen na1e, povišano 
povpraševanje po premogu, izjemna rast cen emisij-
skih kuponov in gospodarska konjunktura,« pravi 
Roudi. »Če bo slednja na podobno visoki ravni tudi v 
prihodnje, ocenjujemo, da v kratkem ne bo prišlo do 
večjega ohlajanja cene,« napove. gg

Cene pasovne 
električne energije 
so za 

20 
odstotkov 
višje kot lani.
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